
Ten coidado cos
contaminantes que vertemos 
días tras día, permitirache:

Previr atascos nos desaugadoiros e 
na rede de sumidoiros.

Facilitar o traballo das depuradoras, 
evitando atascos e outros problemas 
de funcionamento.

Contaminar menos os nosos ríos,
lagos, o mar ou as augas
subterráneas.

Desde o momento no que a auga entra 
no desaugadoiro das nosas casas con-
vértese en auga residual, logo pasa por 
un sistema de depuración e finalmente 
devolvémola ao medio natural.

Vixiar o noso consumo de auga é moi im-
portante, xa que xeraremos menos auga 
residual, pero tamén é importante contro-
lar o que tiramos polos desaugadoiros e 
polo inodoro. As depuradoras non son ca-
paces de eliminar todos os tipos de con-
taminantes, e se non o fan elas, ao final 
esa contaminación vai ao medio natural e 
degradámolo.

Coida a túa auga, é a de todos.



Lembra
O inodoro non é unha papeleira

Papeis Compresas Cueiros
refugables

Preservativos Gasas Tampóns

Cabichas
de cigarros

Bastonetes 
de oídos

Toalliñas 
hixiénicas

Estes e outros obxectos aparecen con fre-
cuencia nos sistemas de saneamento. Sitúa 
unha papeleira xunto ao inodoro para evitar 
a súa vertedura á rede de sumidoiros.

Os restos de comida

Incluídos os pousos do café, tamén de-
ben de ir ao caldeiro de lixo. Despren-
de ben os restos de alimentos antes de 
incorporalos ao vertedoiro sempre que 
sexa posible.

Se os alimentos teñen parte líquida e 
sólida, por exemplo sopa, podemos es-
correr o líquido polo vertedoiro e tirar o 
sólido ao lixo.

Utiliza reixas no lavabo, no bidé, na du-
cha e no vertedoiro da cociña. Son bara-
tas e fáciles de colocar.

Líquidos orgánicos

Non tires polo vertedoiro o aceite que so-
bra despois de cociñar, un litro de acei-
te contamina miles de litros de auga. Os 
aceites de fritura usados e os das latas de 
conserva deben levarse a un punto limpo. 
Se isto non resulta posible, gárdaos nun-
ha botella de plástico ben cerrada e depo-
sítaa no lixo cando estea chea.

Emprega xabóns e xampús con modera-
ción, así como as doses de deterxentes 
(sen fosfatos) recomendadas (ou meno-
res) para a túa coada.

Evita na medida do posible o 
emprego dos produtos de lim-
peza máis agresivos, como 
limpadores de tapicerías, lim-
pafornos, desincrustantes, lixi-
vias, limpacristais, etc. Na 
maior parte dos casos podere-
mos utilizar no seu lugar xabón 
en pastillas ou en po, vinagre, 
bicarbonato ou limpafogar bio-
degradable multiusos.

Limpeza do fogar

Medicamentos

Non tires medicamentos ao inodoro. Lé-
vaos ao punto SIGRE da farmacia máis 
próxima.

Na provincia da Coruña hai máis de 500.

A etiqueta ecolóxica europea pódeche axu-
dar a identificar os produtos e servizos máis 
respectuosos co medio ambiente.

As pastillas que se introducen na cunca ou 
na cisterna do inodoro serven fundamental-
mente para perfumar e tinguir a auga, pero 
resultan contaminantes. Emprega no seu lu-
gar auga quente, limpafogar biodegradable, 
vasoiriña e estropallo.


